
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 1ٓٔعمران من اآلٌة  آل ﴾َتَفَرقُواْ  َولَ  َجِميعا   هللَاِ  بَِحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )
 صدق هللا العظيم

 النقشبنديةيئة الشرعية في جيش رجال الطريقة بيان صادر عن اله

 إلقامة األقاليمتحريم الدعوة حول 

على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم 

 إلى ٌوم الدٌن وبعد:

فقد سمعنا لغطا من بعض من ساروا فً ركب أعداء العراق بالدعوة لتقسٌم العراق تحت مسمى الفدرالٌة 

 نقول: وبهذا الصدد، متذرعٌن بذرائع وحجج واهٌة

والمحرمة والمحذرة من  لوحدة هذه االمةالقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة مشحونان بالنصوص الداعٌة إن 

 َواْعَتِصُمواْ : )العزٌز تعالى فً محكم كتابهقوله سبحانه و ومن النصوصكان نوعها وسببها،  ا  الفرقة أٌ

َقاِتلُونَ  الَِذٌنَ  ٌُِحب   ّللَاَ  إِنَ ): وتعالى وقوله سبحانه ،1ٓٔعمران من اآلٌة  آل ﴾َتَفَرقُواْ  َوالَ  َجِمٌعا   ّللاَِ  ِبَحْبلِ   ِفً ٌُ

ان   َكأََنُهمْ  َصفّ ا َسِبٌلِهِ  ٌَ  إنه)) :صلى ّللا علٌه وسلم ّللاَِ  َرُسولِ  وقول، 4 سورة الصف اآلٌة( َمْرُصوص   ُبْن

قَ  أَنْ  أََرادَ  َفَمنْ  َوَهَنات   َهَنات   َسَتُكونُ  ًَ  اْْلَُمةِ  هذه أَْمرَ  ٌَُفرِّ فِ  َفاْضِرُبوهُ  َجِمٌع   َوِه ٌْ ا ِبالَس  رواه ((كان من َكاِئن 

ا الَضاللَةِ  على أَُمِتً َتْجَتِمعَ  لَنْ )) :وقوله صلى ّللا علٌه وسلم، مسلم ُكمْ  أََبد  ٌْ دَ  فإن ِباْلَجَماَعةِ  َفَعلَ  على ّللاَِ  ٌَ

 .رواه الطبرانً فً الكبٌر ((اْلَجَماَعةِ 

صهٌونٌة  فً الدستور الذي كتبته أٌاد   عداءه اْلهً نتاج ما زرعفً العراق  قالٌماْل إلقامةالدعوة ن إ

هو الخطوة اْلولى لتقسٌم العراق الذي مثل هً تو ،هروب من مجابهة الظلم فً الحقٌقةوهً  ،مجوسٌة

لألمة التً جعل ّللا اف ضعإوالصهٌونً و المجوسً ٌخ لالحتاللترس إنهابل ، هداف االحتاللمن أهم أ

 .قوتها فً وحدتها

 ومن ،قبولها حوالوال ٌمكن بأي حال من اْل ،ضرار ومفاسدأ ةعقٌمن كل ما ٌترتب على هذه الدعوة الإ

المفاسد المترتبة على إقامة اْلقالٌم كبٌرة ن إ له نقولفبعض المنافع  إلقامة اْلقالٌم الدعوة ن فًأتوهم 

 :وعلٌهن )درء المفاسد مقدم على جلب المنافع(، أتنص على ن القاعدة الشرعٌة وكثٌرة وإ

؛ ْلنها فً الحقٌقة دعوة بل هً من أشنع المحرمات شرعا محرمةفً العراق  إلقامة اْلقالٌمإن الدعوة ف

من بعض  إلقامة اْلقالٌمٌدعو ل لمن ونق، ووجل عز بعد أن جمعها ّللالتقسٌم العراق وتفرٌق اْلمة 

الذي لن ٌرحم الخونة مام الشعب أمام ّللا وإنكم ستتحملون مسؤولٌة عظٌمة أ ،المتخاذلٌن السٌاسٌٌن

هً أوهام  لها فً الشرٌعة اإلسالمٌة، بل صلأ الهؤالء  وإن جمٌع الذرائع التً ٌتذرع بها، والجبناء

ستجابة لحدٌ  رسول ّللا صلى ّللا علٌه االالٌوم وإن من واجب المسلمٌن بها،  ٌرٌدون تغرٌر الشعب

م وسٌعل، بكل الوسائل قامة اْلقالٌمبوجه من ٌدعو إلالوقوف و ،اْلمة وسلم الداعً لقتال من ٌسعى لتفرٌق

 وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى ّللا على سٌدنا محمد الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون، 

 الهيئة الشرعية

 لجيش رجال الطريقة النقشبندية
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